UCHWAŁA NR XIX/434/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz z art. 35a ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
2019 r., poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/812/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez
barier” zmienionej uchwałą nr VI/103/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. zmienia się:
1) część III dział 3 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) część IV dział 3 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) część V w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zadania wynikające z programu realizować do wysokości środków przewidzianych na ten cel
w budżecie miasta Katowice na rok 2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/434/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w KATOWICACH

Projekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych
przyjęte do realizacji
w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2020
zgodnie
z „Miejskim programem działań na rzecz
osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021
– Katowice bez barier”,
przyjętym Uchwałą Rady Miasta Katowice
nr XLIII/812/17 z dnia 1 czerwca 2017
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CZĘŚĆ III
PROJEKTY DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2020 ROKU.
PROJEKT 1.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, W TYM INTERWENCJA KRYZYSOWA.
1. Założenie:
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć zapewniony dostęp do pełnej informacji
o obowiązujących rozwiązaniach prawnych i wynikających z nich uprawnieniach, istniejących
możliwościach zaspakajania różnorodnych potrzeb, funkcjonujących systemach wsparcia
i możliwościach uzyskania różnych form pomocy ze strony instytucji jak i organizacji
pozarządowych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny powinny mieć również możliwość
skorzystania z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pojawiających
się w związku z niepełnosprawnością.
2. Cel:
Ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie
informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach oraz informacji dotyczących
istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem społecznym w mieście Katowice.
Ograniczenie skutków sytuacji kryzysowych wynikających z niepełnosprawności.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zwiększenie dostępności do informacji z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób
niepełnosprawnych oraz do informacji o instytucjach pomocowych w mieście, obiektach
pozbawionych barier architektonicznych.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Realizacja sieci specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw
Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponenci:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działalności bieżącej,
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b) Wydział

Polityki

Społecznej,

zaplanowane

środki

finansowe

na

kwotę

2 500,00 zł (dz. 853, r. 85311,WP).
2) Okresowe powtarzanie akcji informacyjnych poprzez rozwieszenie plakatów, udostępnianie
ulotek informacyjnych na temat działalności instytucji i organizacji prowadzących poradnictwo
i interwencję kryzysową w miejscach stosunkowo często odwiedzanych przez osoby
niepełnosprawne (Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby
zdrowia, organizacje pozarządowe).
Realizator : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działalności bieżącej.
3) Kontynuacja realizacji informatora dla osób niepełnosprawnych w formie elektronicznej
wraz z udostępnieniem danych z zakresu opisu obiektów użyteczności publicznej oraz
restauracji, obiektów handlowych, sakralnych pod względem dostępności dla osób
niepełnosprawnych, opisu przykładowych tras wycieczkowych dostępnych dla osób
niepełnosprawnych oraz poradnictwa specjalistycznego „Katowice bez barier”.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
19 000,00 zł (dz.853, r. 85311, WP).
4) Realizacja projektu społecznego „Miejska Dżungla” mającego na celu przybliżenie
problemów

osób

niepełnosprawnych,

łamanie

barier

mentalnych

w

kontaktach

z osobami niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające
osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym, przeciwdziałanie zajmowaniu
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione, szkolenie
pracowników urzędu z zakresu obsługi i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i starszymi
w ramach akcji społecznej Miejska Dżungla.
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Realizator:
-

Wydział

Polityki

Społecznej

Urzędu

Miasta

Katowice

we

współpracy

z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Policją, Strażą Miejską
w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, zaplanowane środki finansowe na kwotę
19 332,00 zł (dz.853, r. 85311, WP).
5) Kontynuacja aktualizacji informatora dla osób niepełnosprawnych na stronach Urzędu
Miasta Katowice w zakładce „Osoby niepełnosprawne”- zawierającego informacje pomocowe
niepełnosprawnym mieszkańcom Katowic.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki w ramach
działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób, które w danym okresie skorzystały z poradnictwa specjalistycznego dla osób
niepełnosprawnych,
2) liczba jednostek świadczących poradnictwo,
3) liczba jednostek świadczących interwencję kryzysową,
4) liczba osób, które gościły na danej stronie internetowej,
7) liczba

zweryfikowanych

pod

względem

dostępności

obiektów

umieszczonych

w informatorze dla osób niepełnosprawnych.
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PROJEKT 2.
WCZESNA INTERWENCJA (DZIECI W WIEKU 0-6 LAT) I KSZTAŁCENIE
SPEJALNE.
1. Założenie:
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną. Każde dziecko
niepełnosprawne ma prawo do odpowiedniej stymulacji rozwoju od chwili wykrycia u niego
niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole, w celu zapobiegania ewentualnym
przyszłym niepowodzeniom w nauce.
Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa pomoc udzielana małemu dziecku oraz jego
rodzinie, która ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Kształceniem
specjalnym obejmuje się dzieci, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki
i

metod

pracy.

Kształcenie

to

może

być

prowadzone

w

formie

nauki

w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, oddziałach integracyjnych
lub oddziałach specjalnych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego dziecko może być
skierowane do kształcenia specjalnego, wydawane jest przez poradnię psychologicznopedagogiczną. Orzeczenie określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci do lat 6, poprzez stworzenie
możliwości uzyskania jak najwcześniejszej, kompleksowej i wielospecjalistycznej diagnozy
w placówkach do tego przygotowanych. Objęcie dzieci specjalistycznymi programami
terapeutycznymi oraz przygotowanie rodziców lub opiekunów do udziału w rehabilitacji
swoich dzieci. Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Objęcie kształceniem specjalnym
dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia, wydane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, na czas edukacji przedszkolnej.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Umożliwienie rodzicom i opiekunom jak najwcześniejszego dostępu do informacji na temat
możliwości zdiagnozowania, opieki zdrowotnej i rehabilitacji swoich dzieci. Objęcie jak
największej liczby dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 6 lat, wymagających takiej
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pomocy, usługami z zakresu wczesnej interwencji. Objęcie jak największej liczby dzieci
niepełnosprawnych pomocą specjalistyczną do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole,
a także objęcie kształceniem specjalnych dzieci, które wymagają specjalnej organizacji nauki
na etapie edukacji przedszkolnej.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
Wielospecjalistyczne i kompleksowe działania wczesnego wspomagania rozwoju warunkiem
optymalnego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka niepełnosprawnego. Celem
tego zadania będzie objęcie jak największej liczby dzieci do 6 roku życia – niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością, specjalistycznymi programami terapii i rewalidacji oraz
przygotowanie rodziców do udziału w rewalidacji, rehabilitacji i edukacji swoich dzieci.
1) Kompleksowa rehabilitacja i rewalidacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
z terenu miasta Katowice realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
- organizacje pozarządowe.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent;
Wydział

Polityki

Społecznej,

planowane

wydatki

na

kwotę

58

500,00

zł

(dz.853, r. 85311, WP).
2) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci realizowane najbliżej ich miejsca zamieszkania,
to jest w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach specjalnych
oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto
Katowice,
- przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice.
3) Wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie zawartego porozumienia w ramach rządowego
programu „Za życiem”.
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Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy to jest Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach.
4) Zwiększanie zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe do zajęć specjalistycznych z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, to jest w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi, przedszkolach specjalnych oraz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto
Katowice,
- przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- poradnie psychologiczno -pedagogiczne prowadzone przez miasto Katowice.
5)Zapewnienie

dzieciom

niepełnosprawnością

przedszkolnym

psychofizyczną

edukacji

niepełnosprawnym
przedszkolnej

i

najbliżej

zagrożonym
ich

miejsca

zamieszkania, w tym objęcie ich specjalistycznymi programami i terapiami.
Realizatorzy:
-Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice,
- przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez miasto Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent zadania 2,3, 4 i 5:
Przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi prowadzone przez Miasto
Katowice, oraz przedszkola specjalne prowadzone przez miasto Katowice, planowane wydatki
na

kwotę

16 329 583,00

zł

(r.

85404,

r.

80149,

r.

80105,

r.

85406,

r. 80195 § 4110, §4120, §4170, §4300).
6) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych
(przedszkola) prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
dodatkową

formą

wspierania

przez

miasto

Katowice

(dotacje

udzielane

na podstawie artykułów 15-21, artykułu 25, artykułu 26 i artykułów 28-30 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych), to jest.:
a) dotacje na rzecz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach specjalnych, innych
formach wychowania przedszkolnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
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Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe jednostki niepubliczne (przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi), przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- inne formy wychowania przedszkolnego oraz przedszkola publiczne prowadzone przez
organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
10 239 000,00 zł (r. 85404 § 2540 § 2590).
b) dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach
wychowania przedszkolnego,
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe

jednostki niepubliczne dotowane przez Miasto Katowice (przedszkola,

przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego),
- przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
8 445 000,00 zł ( r. 80149 §2540, §2590).
c) dotacje na rzecz dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach specjalnych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe

jednostki niepubliczne dotowane przez Miasto Katowice (przedszkola,

przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego),
- przedszkola publiczne prowadzone przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
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Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
2 646 000,00 zł ( r. 80105 §2540).
7) Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci i młodzieży.
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
2 048 733,00 zł (dz. 853, r. 85395 WP).
8) Prowadzenie doradztwa metodycznego oraz szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek
oświatowych, pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- doradca metodyczny do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej i świetlic szkolnych
zatrudniony w jednostce oświatowej prowadzonej przez miasto Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Jednostka

oświatowa

prowadzona

przez

miasto

Katowice,

zatrudniająca

doradcę

metodycznego do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic szkolnych353 935,00 zł (r. 80146 § 4010, 4040, 4110, 4120, 3020).
Ponadto jest zaplanowana kwota w wysokości 2 010 857,00 zł na doskonalenie i kształcenie
zawodowe nauczycieli.
9) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących dostępnej oferty
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie.
Realizatorzy:
- jednostki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice, realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- jednostki oświatowe niepubliczne dotowane przez miasto Katowice realizujące wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:

Id: C7A4C5BD-42D1-42FE-802E-EBDBBB184B01. Podpisany

Strona 9

Dysponenci:
Jednostki oświatowe prowadzone przez miasto Katowice, realizujące wczesne wspomaganie
rozwoju, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, jednostki oświatowe
niepubliczne dotowane przez miasto Katowice realizujące wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka – finansowanie zadania zostało pokryte ze środków wykazanych w zadaniach 2, 3, 4,
5 i 6.
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach,
w zakresie współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi dla dzieci
i młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach i Wydział Polityki Społecznej
w zakresie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w stosunku do liczby dzieci,
które otrzymały stosowne opinie w tym zakresie,
2) stopień wykorzystania funduszy na zakup środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego
do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
3) liczba ośrodków świadczących pomoc z zakresu wczesnej interwencji,
4) liczba dzieci do 1 roku życia zgłoszonych do punktów wczesnej interwencji,
5) liczba dzieci w wieku 0-6 lat objętych rehabilitacją w ośrodkach,
6) liczba dzieci realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach publicznych, na podstawie
orzeczeń o kształceniu specjalnym.

PROJEKT 3.
EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
1. Założenie:
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki w przedszkolach i szkołach wspólnie
ze swymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji
indywidualnej. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, każdemu dziecku ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnemu, tworzy się warunki niezbędne
do rozwoju, dostosowując treści, metody i organizację nauczania do możliwości
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psychofizycznych dzieci oraz zapewnia się możliwość korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Cel:
Stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości kształcenia na równi
z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. Zapewnienie
możliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością psychofizyczną łatwiejszego dostępu
do edukacji. Zwiększenie liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
Pełny udział w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie warunkiem prawidłowej
integracji oraz prawem każdego niepełnosprawnego dziecka. Celem tego zadania będzie nauka
dzieci niepełnosprawnych dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, zarówno w szkołach
wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również korzystanie ze szkolnictwa
specjalnego lub edukacji indywidualnej, życie dzieci niepełnosprawnych w środowisku
wolnym od barier funkcjonalnych.
1) Zapewnianie realizacji zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych, oraz szkołach specjalnych,
najbliższych miejscu zamieszkania dzieci.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- szkoły ogólnodostępne (masowe) oraz szkoły z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi,
prowadzone przez miasto Katowice,
- szkoły specjalne prowadzone przez miasto Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponenci:
Szkoły specjalne (podstawowe) prowadzone przez miasto Katowice planowane wydatki
na kwotę 32 725 371,00 zł ( r. 80102§ 4240), szkoły specjalne (gimnazja) prowadzone przez
miasto Katowice nie planuje się wydatków z uwagi na likwidację gimnazjów, szkoły specjalne
(licea

ogólnokształcące)

prowadzone

przez

miasto

Katowice

planowane

wydatki

na kwotę 1 680 728,00 zł (r. 80121 §4240), szkoły specjalne ( szkoły zawodowe) prowadzone
przez miasto Katowice planowane wydatki na kwotę 5 515 447,00 zł (r. 80134 §4240), szkoły
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podstawowe prowadzone przez miasto Katowice planowane wydatki na kwotę 16 739 561,00
zł (r. 80150 §4240), szkoły ponadpodstawowe w tym: licea ogólnokształcące, technika, szkoły
policealne, branżowe szkoły I i II stopnia planowane wydatki na kwotę 3 245 774,00 zł
(r. 80152 § 4240).
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych dodatkową formą wspierania przez
miasto Katowice (dotacje udzielane na podstawie artykułów 15-21, artykułu 25, artykułu 26
i artykułu 28-30 ustawy o finansowaniu zadać oświatowych), to jest:
a) dotacje na rzecz uczniów szkół specjalnych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe jednostki niepubliczne,
- ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
5 293 000,00 zł (r. 80102, § 2540).
b) dotacje na rzecz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
technikach i branżowych szkołach I stopnia.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe jednostki niepubliczne,
- ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
6 005 000,00 zł ( r. 80150 §2540, r. 80152 § 2540).
c) dotacje

na

rzecz

wychowanków

ośrodków

rehabilitacyjno

–

edukacyjno

- wychowawczych.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- oświatowe jednostki niepubliczne,
- ośrodki rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawcze.
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Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
3 395 000,00 zł ( r. 85419 §2540).
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba

dzieci

niepełnosprawnych

uczących

się

w

systemie

ogólnodostępnym

lub integracyjnym,
2) liczba dzieci niepełnosprawnych uczących się w systemie specjalnym,
3) liczba szkół pozbawionych barier architektonicznych.

PROJEKT 4.
TRANSPORT

UCZNIÓW

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO

PLACÓWEK

OŚWIATOWYCH.
1. Założenie:
Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe,
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a

uczniom

z

niepełnosprawnością

ruchową,

upośledzeniem

umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, nie
dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie
bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 roku życia. Obowiązek ten realizowany jest wobec dzieci i młodzieży
upośledzonej

w

stopniu

głębokim,

która

realizuje

obowiązek

szkolny

i obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
W przypadku, gdy dowożenie i opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym sprawują rodzice,
gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa wyżej oraz jego
opiekuna do wyżej wymienionej szkoły lub ośrodka.
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2. Cel:
Ułatwienie i zaspokojenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego, zgodnie
z

orzeczeniem

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego,

w

placówce

oświatowej,

która zagwarantuje odpowiednie warunki kształcenia, dostosowane do specjalnych potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zniesienie bariery dostępu do kształcenia
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe,
bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów, poniesionych przez
rodziców dzieci niepełnosprawnych, w związku z ich dowozem do przedszkola, szkoły lub
ośrodka, w celu zapewnienia realizacji kształcenia specjalnego, określonego w orzeczeniu,
wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Zadania do realizacji w roku 2020, realizatorzy:
Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych, realizowana w następujących formach:
poprzez dowóz i opiekę specjalistycznych firm transportowych, wyłonionych w drodze
przetargu lub dowóz transportem rodziców, po uprzednim zawarciu umowy z Prezydentem
Miasta.
1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu, do placówek oświatowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
2) Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub
ośrodka,

na

zasadach

określonych

w

umowie

zawartej

między

Prezydentem

a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
Realizatorzy:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
3) Prowadzenie działań informacyjnych, skierowanych głównie do rodziców dzieci
niepełnosprawnych, dotyczących możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu lub zwrotu
kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o systemie oświaty.
Realizatorzy:
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- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
- Centrum Usług Wspólnych w Katowicach,
- dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent zadania 1,2 i 3:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Centrum Usług Wspólnych
w Katowicach, dyrektorzy jednostek oświatowych

prowadzonych przez miasto Katowice,

planowane wydatki na kwotę 6 395 437,00 zł ( r. 80113).
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach
we współpracy z Centrum Usług Wspólnych oraz dyrektorami jednostek oświatowych
prowadzonych przez miasto Katowice.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina zapewniła bezpłatny dowóz do placówki
oświatowej,
2) liczba umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, zawartych
pomiędzy Prezydentem Miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice,
3) liczba placówek oświatowych, do których gmina zapewnia bezpłatny dowóz uczniów
niepełnosprawnych lub zapewnia zwrot kosztów przejazdu ucznia.

PROJEKT 5.
REHABILITACJA SPOŁECZNA I LECZNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU
SZKOLNYM ORAZ DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do korzystania z dostępu do wszechstronnej rehabilitacji
mającej na celu adaptację społeczną, z dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym.
2. Cel:
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności
poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
przez te osoby.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
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Zwiększenie oferty usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, ze schorzeniami narządu ruchu, dla
osób niewidomych oraz dla osób głuchych i głuchoniemych.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz
środowiskowymi domami samopomocy w celu zapewnienia jak najwyższej jakości
świadczonych usług (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy:
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z podmiotami
prowadzącymi poszczególne placówki.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział

Polityki

Społecznej,

planowane

wydatki

na

kwotę 723 432,00 zł

(dz.852, r. 85203, ZP), 1 703 956,00 zł (dz.852, r. 85203, ZG), 512 400,00 zł
(dz.853, r. 85311, WP).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane wydatki w ramach środków PFRON na kwotę
4 611 600,00 zł.
2) Kontynuowanie wspierania, w formie dotacji lub zakupu usług, przez miasto Katowice usług
z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej świadczonych na rzecz osób
niepełnosprawnych

przez

organizacje

pozarządowe

(stowarzyszenia

i

fundacje)

w prowadzonych przez nie specjalistycznych ośrodkach lub realizowanych w ramach
działalności statutowej (Dział 2, Rozdział 4).
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
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Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, planowana kwota wydatków
1 298 621,00 zł (dz. 853, r. 85311, WP).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
2 048 733,00 zł ( dz. 853, r. 85395 WP), wskazana kwota została już ujęta w Projekcie numer
2, zadaniu numer 5 w ramach współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi
dla dzieci i młodzieży.
5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi,
schorzeniami narządu ruchu, głuchych, głuchoniemych i niewidomych korzystających
z pomocy specjalistycznych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych.

PROJEKT 6.
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROCESIE REHABILITACJI
W FORMIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO RÓŻNYCH
ŚWIADCZEŃ.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym oraz dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez ogólną poprawę psychofizycznej
sprawności, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych przez osoby niepełnosprawne, usunięcie lub zmniejszenie uciążliwości różnego
rodzaju barier.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Dotarcie z informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środowisk osób
niepełnosprawnych, które z takiej pomocy dotąd nie korzystały. Zwiększenie zainteresowania
niepełnosprawnych mieszkańców Katowic możliwością uzyskania dofinansowania na różne
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cele w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zwiększenie

zainteresowania

podmiotów

możliwością

uzyskania

dofinansowania

do organizowanych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych
dla osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Promocja

dostępności

środków

PFRON

za

pośrednictwem

różnych

kanałów

informacyjnych, w tym strony internetowej MOPS, pomoc osobom niepełnosprawnym przy
sporządzaniu wniosków i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, informowanie na temat
warunków i możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane wydatki w ramach działalności bieżącej.
2) Kontynuowanie udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnych świadczeń,
w

ramach

zadań

wynikających

z

ustawy

o

rehabilitacji

zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku
(Dział 2, Rozdział 5).
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, planowane wydatki w ramach środków PFRON na kwotę
2 150 000,00 zł.
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób, którym przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
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2) liczba niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, którzy uzyskali pomoc w ramach
realizowanych programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
3) liczba osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach sportowych, kulturalnych,
turystycznych bądź rekreacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON do organizacji
sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji,
4) liczba osób niepełnosprawnych, którym zlikwidowano bariery architektoniczne
w miejscu ich zamieszkania w ramach środków PFRON,
5) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
w ramach barier w komunikowaniu się,
6) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
w ramach likwidacji barier technicznych,
7) liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON
na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt
rehabilitacyjny,
8) liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON
do turnusów rehabilitacyjnych.
PROJEKT 7.
DOSTOSOWANIE MIESZKAŃ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym do godnego zamieszkiwania w lokalu odpowiadającym jej ograniczonym
możliwościom.
2. Cel:
Ułatwienie

osobom

niepełnosprawnym

w

miarę

swobodnego

funkcjonowania

w ich mieszkaniach oraz umożliwienie samodzielnego opuszczania mieszkań poprzez
likwidację barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Doprowadzenie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w mieszkaniach osób
niepełnosprawnych,

w

pierwszej

kolejności

w

mieszkaniach

osób

poruszających

się na wózkach inwalidzkich oraz poprawa ich warunków mieszkaniowych.
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4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Stworzenie osobom niepełnosprawnym, z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu,
możliwości

zamiany

zajmowanych

mieszkań

na

mieszkania

pozbawione

barier

lub na mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności w ramach zamiany z miastem a według
zgłaszanych potrzeb.
Realizator:
- Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki w ramach
działalności bieżącej.
2) Przystosowanie lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – według zgłaszanych
potrzeb.
Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, planowane wydatki w ramach
działalności bieżącej.
3) Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielanie
w ramach pracy socjalnej, pomocy formalno-prawnej, organizacyjnej dotyczącej sporządzania
projektu dostosowania mieszkania, kosztorysu niezbędnych prac, pomocy w znalezieniu
wykonawcy, a także w pozyskaniu środków finansowych na pokrycie części kosztów
ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jeżeli jej sytuacja materialna tego wymaga.
Realizator:
-

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Katowicach

we

współpracy

z administratorami lokali.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
250 000,00 zł w ramach środków PFRON.
4) Przebudowa windy w budynku przy ulicy Francuskiej 80.
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Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
150 000,00 zł (dz.700, r. 70001).
5. Koordynator projektu: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób niepełnosprawnych wymagających dostosowania mieszkań do potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności (w tym ilość osób na wózkach inwalidzkich),
2) liczba dokonanych zamian dotychczas zajmowanych mieszkań na mieszkania pozbawione
barier architektonicznych lub mieszkania o mniejszym stopniu niedogodności (w tym liczba
zamian dotyczących osób na wózkach inwalidzkich);
3) liczba lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Komunalny
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

PROJEKT 8.
DOSTOSOWANIE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU ZBIOROWEGO DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu
zbiorowego lub specjalnego.
2. Cel:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego lub z niewielką pomocą
przemieszczania się po mieście, poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej
do potrzeb tych osób.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Kontynuowanie działań mających na celu:
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1) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach
publicznych Miasta Katowice,
2) likwidację barier urbanistycznych w ciągach komunikacyjnych miasta:
a) zwiększenie możliwości bezpłatnego parkowania pojazdów przewożących osoby
niepełnosprawne w strefie płatnego parkowania oraz wyznaczanie stanowisk postojowych
rezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Katowice,
b) zwiększenie

liczby

pojazdów

komunikacji

zbiorowej

przystosowanych

do przewozu osób niepełnosprawnych,
c) dobór odpowiedniej wysokości peronów na przystankach komunikacji publicznej,
d) wprowadzanie do rozkładu jazdy ZTM informacji o kursach wykonywanych taborem
niskopodłogowym w formie: dodatkowych oznaczeń do informacji przystankowej,
oddzielnych aplikacji na stronach internetowych Związku oraz informacji przez bezpłatną
infolinię ZTM (numer telefonu 800 16 30 30),
e) dostosowanie do możliwości osób niepełnosprawnych organizacji ruchu na drogach
publicznych Miasta Katowice.
3) realizacja systemu miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych
„drzwi - drzwi”.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie

działań

mających

na

celu

likwidację

barier

urbanistycznych

w ciągach komunikacyjnych miasta, w tym przebudowa istniejących przejść dla pieszych
na przejścia integracyjne z nawierzchnią rozróżnialną dotykowo, obniżonym krawężnikiem
oraz ciekiem bezkorytkowym w ramach prowadzonych prac remontowych poszczególnych
ulic; w ramach przebudowy i budowy sygnalizacji świetlnej zabudowywanie buczków
akustyczno-wibracyjnych;

wykonywanie

miejsc

postojowych

„kopert”

dla

osób

niepełnosprawnych; oklejanie żółtą taśmą odblaskową miejsc o ograniczonej widoczności;
uwzględnianie koncepcji oraz wytycznych do nowo projektowanych oraz remontowanych
inwestycji miejskich pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
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Dysponent:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, planowane wydatki w ramach działalności
bieżącej.
2) Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
37 905,00 zł (dz.853, r.85321).
3) W 2020 r. zakupione zostanie 5 sztuk pojazdów jednoczłonowych o napędzie elektrycznym.
Pojazdy te będą wyposażone we wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak:
a) funkcja „przyklęku” uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju autobusu pozwalająca
na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm,
b) bezstopniowe wejście w drzwiach pasażerskich, podłoga płaska, bez stopni poprzecznych
we wnętrzu pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową,
c) siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, miękko tapicerowane, odporne
na akty wandalizmu,
d) niska, płaska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni we wszystkich drzwiach
autobusu,
e) zabudowana, ręcznie rozkładana rampa najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub
dziecięcych przy II i III drzwiach,
f) co najmniej 4 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie,
g) krawędzie stopni wejściowych oznaczone jaskrawym, żółtym kolorem,
h) światło przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi oraz doświetlenia chodnika,
i) wszystkie drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz autobusu, posiadające poręcze dla
pasażerów,
j) przyciski umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach) oznakowane w sposób
umożliwiający odczyt dla osób słabowidzących (Braillem),
k) system informacji pasażerskiej mający zapewnić emisję komunikatów zapowiedzi
przystanków w formie dźwiękowej oraz graficznej wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu,
l) klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy.
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Realizator:
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.,
Koszt zakupu 5 sztuk autobusów wynosi 12 450 000,00 zł z 2 863 500,00 zł 23% VAT, co daje
kwotę brutto wysokości 15 313 500,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85% przy udziale
własnym Spółki 15% (2 297 025,00 zł).
4) Kontynuowanie „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D –
likwidacji barier transportowych, jeżeli miasto Katowice spełniać będzie warunki brzegowe
programu, ustalane corocznie przez Zarząd PFRON.
Realizator:
- zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Zgodnie z zaakceptowanymi przez PFRON wnioskami.
5) Realizacja miejskiego transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych „drzwi
- drzwi”.
Realizator:
-Wydział

Polityki

Społecznej

Urzędu

Miasta

Katowice

we

współpracy

we

współpracy

z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział

Polityki

Społecznej

Urzędu

Miasta

Katowice

z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

planowane wydatki

na kwotę 199 000,00 zł (dz.853, r. 85311, WP).
6) przeprowadzenie akcji edukacyjno – profilaktycznej w celu obrony praw osób
niepełnosprawnych w zakresie miejsc do parkowania w ramach projektu społecznego Miejska
Dżungla.
Realizator:
-Wydział

Polityki

Społecznej
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z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską
w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział

Polityki

Społecznej

Urzędu

Miasta

Katowice

we

współpracy

z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Policją i Strażą Miejską
w Katowicach oraz organizacjami pozarządowymi, planowane wydatki w ramach działalności
bieżącej.
7) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów
technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób
niepełnosprawnych.
Realizator:
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Rozwoju Miasta, Miejski Zarząd Ulic
i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
planowane wydatki w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Transportu
Urzędu Miasta Katowice, w zakresie transportu specjalnego – Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
a) liczba wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
b) liczba autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
c) liczba pojazdów specjalnych do przewozu osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez
specjalistyczne placówki, organizacje pozarządowe, firmy taksówkowe,
d) liczba przejść dla pieszych posiadających oprócz sygnalizacji świetlnej zainstalowane
sygnalizatory akustyczno – wibracyjne,
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e) liczba obiektów komunikacyjnych, na których wykonano w danym okresie udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych, rodzaj udogodnień,
f) liczba zawartych umów dotyczących zakupu środków transportu w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami”; liczba osób niepełnosprawnych korzystających
w danym roku z przewozów nowo zakupionymi środkami transportu,
g) liczba przewozów osób niepełnosprawnych wykonanych przez Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
PROJEKT 9.
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, URBANISTYCZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej.
2. Cel:
Umożliwienie

osobom

niepełnosprawnym

samodzielnego

załatwiania

spraw

w urzędach, umożliwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez likwidację
barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Sukcesywna likwidacja barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta Katowice,
w których sprawy załatwiają mieszkańcy Katowic oraz w budynkach zajmowanych przez
jednostki organizacyjne miasta, świadczące usługi na rzecz ludności: w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą, placówkach edukacyjnych, jednostkach pomocy
społecznej, miejskich instytucjach kultury, obiektach sportowych, administracyjnych
budynków mieszkalnych i tym podobne.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Udział w opiniowaniu opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz
projektów technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób
niepełnosprawnych.

Id: C7A4C5BD-42D1-42FE-802E-EBDBBB184B01. Podpisany

Strona 26

Realizator

:

- Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice,
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Budynków i Dróg, Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju Miasta, Miejski Zarząd Ulic
i Mostów we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
planowane wydatki w ramach działalności bieżącej.
2) Załatwianie formalności związanych z wystawianiem dowodu osobistego w miejscu
zamieszkania leżących osób niepełnosprawnych.
Realizator:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki w ramach
działalności bieżącej.
3) Przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych- realizacja robót budowlanych- ulica Opolska 9 b,c.
Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
5 000,00 zł (dz. 700, r. 70001).
4) Wykonanie

łącznika

pomiędzy

budynkiem

Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego imienia dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej przy ulicy

Gościnnej 8

a budynkiem przy ulicy Radosnej 3- opracowanie dokumentacji.
Realizator:
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
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Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
170 000,00 zł (dz. 700, r. 70001).
5. Koordynator projektu: Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta
Katowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba wniosków, projektów z udziałem miasta Katowice w sprawie likwidacji barier
architektonicznych w jednostkach wykonujących zadania publiczne,
2) liczba

wniosków

złożonych

w

sprawie

likwidacji

barier

architektonicznych

u Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3) liczba osób niepełnosprawnych, które załatwiały w miejscu zamieszkania formalności
związane z wydaniem dowodu osobistego.
PROJEKT 10.
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU KULTURALNYM
I ARTYSTYCZNYM.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym
odpowiednich warunków do uczestnictwa w kulturze. Przeciwdziałanie izolacji społecznej
osób niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr kultury
w ramach miejskich instytucji kultury.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych i artystycznych.
Promowanie i prezentacje twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych.
Systematyczna likwidacja barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się w obiektach
zajmowanych przez miejskie instytucje kultury.
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4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1)

Katowice

Miasto

Ogrodów

–

Instytucja

Kultury

im.

Krystyny

Bochenek,

pl. Sejmu Śląskiego 2.
W 2020 roku Instytucja planuje realizację działań skierowanych do osób niesłyszących
i słabosłyszących. Będą to warsztaty fotografii dla dzieci w wieku 8-12 lat i młodzieży
w wielu 13-18 lat. Tematy planowanych warsztatów fotograficznych między innymi:
Fotografia otworkowa w aparacie cyfrowym, Malowanie światłem, Klisza na drewnianej
ramce, Aparat fotograficzny z papieru i inne. Ponadto planowane są oprowadzania kuratorskie
po wystawach organizowanych przez Katowice Miasto Ogrodów.
a) „Miasto Muzyki - Działamy Społecznie” - pod koniec marca 2020 planowane są warsztaty
muzyczne w Szkole Podstawowej Specjalnej numer 6 w Katowicach. Część
tych warsztatów będzie polegała na wspólnym przygotowaniu instrumentów perkusyjnych
z dostępnych przedmiotów i spożywczych pozostałości (zużytych butli po wodzie,
napojach, kartonach, garnkach i tym podobne) reszta na wspólnym graniu. Warsztaty
poprowadzi Pasquale Innarella (Rzym) – saksofonista tenorowy, sopranowy, kompozytor
jazzowy, nauczyciel. Oprócz bogatej biografii i dyskografii muzycznej jest założycielem
zespołu RusticaXBand, który jest efektem warsztatów z edukacji muzyki jazzowej
dedykowane

dzieciom

i

młodzieży

w

wieku

7-18

lat,

wielu

z

nich

z problemami/trudnościami. Oprócz warsztatów muzycznych w szkole planowany jest
występ Pasquale podczas Before Jazz Art Festival 2020 wraz z muzykami z projektu
2 Wacky ( Przemysław Borowiecki, Mateusz Pawluś).
b) Projekt „Future Artist – Goście”- to projekt nastawiony na różnorodną edukację twórczą
dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają utrudniony kontakt z kulturą. Polega
on na zapewnieniu uczestnikom bezpośredniego kontaktu ze sztuką i sprzyjaniu
ich twórczości poprzez organizowanie eksperymentalnych warsztatów w galeriach sztuki,
tworzenie instalacji artystycznych, akcji w przestrzeni miasta, wycieczek miejskich.
Całość realizowana jest przez doświadczonych artystów-edukatorów. Istotnym celem jest
eksponowanie prac uczestników jako wsparcie ich rozwoju oraz budowanie oferty
wystawienniczej dla mieszkańców Śląska. Projekt przy współpracy Domu Pomocy
Społecznej Orzesze oraz Stowarzyszenia Arteria w Katowicach.
c) „Muzyczna Scena Edukacyjna”- w ramach projektu odbywają się warsztaty muzyczne
skierowane dla osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lędzinach. Warsztaty
odbywają się od stycznia do grudnia (z przerwą na lipiec, sierpień i wrzesień).
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d) Mikrogranty - Program Mikrogranty ma na celu wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucja Kultury imienia Krystyny Bochenek projektów kulturalnych i artystycznych
o charakterze non-profit, które odpowiadają idei Miasta Ogrodów - inicjatywy, które
zgłaszane są przez przedstawicieli trzeciego sektora w ramach projektu, wpisują
się w Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Katowice bez barier".
Ponadto w 2020 roku planuje się realizację cyklu 40 koncertów muzykoterapeutycznych
w ośrodkach:
•

Katowice-Koszutka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej numer 6,

•

Katowice-Piotrowice Centrum Rehabilitacyjno - Oświatowe „Odrodzenie”,

•

Katowice-Centrum, Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”,

•

Katowice-Ligota, Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,

•

Katowice-Ligota, Zespół Szkół Specjalnych numer 12,

•

Katowice-Giszowiec Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy dla Dzieci,

•

Katowice-Giszowiec Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dorosłych,

•

Katowice-Bogucice – Zespół Szkół Specjalnych numer 9,

•

-Katowice-Janów – Zespół Szkół Specjalnych numer 7,

•

Katowice-osiedle 1000-lecia, Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno -Oświatowy
dla Dzieci.

Realizator:
-Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury imienia Krystyny Bochenek.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

66 400,00 zł (dz. 921 r. 92113).
2) Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Aleja Wojciecha Korfantego 6: W ramach edukacji
artystycznej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od wielu lat realizowane
są działania twórcze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - cykl warsztatów i oprowadzań
kuratorskich poddających dyskusji tradycyjne schematy odbioru sztuki. Wyrabianie
w odbiorcach potrzeby kontaktu ze sztuką oparte zostaje na swobodnej formie spotkania
w

Galerii.

Celem

działań

jest

aktywizacja

osób

niepełnosprawnych,

zachęcenie

ich do samodzielnej aktywności twórczej.
a) Warsztaty ekspresji twórczej dla dzieci i dorosłych – zajęcia sięgają do podstawowych form
autoekspresji, ukierunkowane są przede wszystkim na działania motoryczne, poznawcze
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i emocjonalne. Galeria, dzięki dużej powierzchni ekspozycji, stwarza doskonałe warunki
do pracy twórczej na dużych formatach bądź przestrzeni. Do realizacji warsztatów
wykorzystywane są różnorodne materiały, co stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową
oraz pobudza kreatywność. Funkcja ekspresyjna działań ma bardzo korzystny wpływ
na rozładowanie negatywnych emocji, dzieci wyciszają się i uspokajają. Uczestnicy działań
mają również szansę uczestniczyć w warsztatach i akcjach artystycznych realizowanych
w ramach projektu edukacyjno- artystycznego „DO SZTUKI GOTOWI START!”, który
jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
b) Cykl interdyscyplinarnych warsztatów w ramach projektu „Unisono”- warsztaty
arteterapeityczne łączące muzykę, ruch i sztukę wizualną. Zajęcia zaangażują symultanicznie
różne dyscypliny sztuki: taniec, muzykę i sztukę wizualną, tak by jak najpełniej pracować
z percepcją aktywizującą różne zmysły i wyobraźnię, które korespondują ze sobą, wzajemnie
się przenikają, dopełniają, alternują, łącząc i wykorzystując użycie różnych kanałów percepcji.
Ponadto budynek Galerii jest w pełni przygotowany dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim lub o zaburzonej koordynacji ruchowej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne
mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach wystawienniczych i wydarzeniach kulturalnych,
które odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
Realizator:
- Galeria Sztuki Współczesnej BWA.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł
( dz. 921 r. 92110).
3) Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, ulica Świętego Jana 10 w Katowicach dysponuje
dwoma obiektami: salą teatralną na ulica Świętego Jana 10 oraz Galerią przy ulica 3 Maja 25.
Oba obiekty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki czemu
mogą one w pełni korzystać z całościowej oferty Teatru „Ateneum”.
Ponadto Teatr dysponuje bezprzewodowymi słuchawkami, które umożliwiają osobom
niedosłyszącym indywidualny odsłuch dźwięku podczas spektakli zarówno na scenie przy
ulicy Świętego Jana, jak i w Galerii „Ateneum”.
W 2020 r. Teatr planuje kontynuację rozpoczętej działalności w zakresie audiodeskrypcja
spektakli dla osób z dysfunkcją wzroku, stosowania ulgowych cen biletów z 50% zniżką dla
osób niepełnosprawnych, wykorzystywania windy usytuowanej na podwórzu Teatru
do przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo.
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Przy realizacji planowanych premier będą dobierane takie środki przekazu artystycznego, które
będą

uwzględniały

projektowanych

potrzeby

elementów

widza

słabowidzącego

scenograficznych

-

odpowiednie

realizowanych

dostosowanie

przedstawień

poprzez

wykorzystanie dużych form scenicznych: lalek, masek i innych, wykonanie dużych elementów
dekoracji, zastosowanie wyrazistej kolorystyki.
Dodatkowo planuje się

umożliwienie dzieciom z dysfunkcją wzroku dotknięcia lalek

i elementów scenografii, „obejrzenia” ich przez dotyk po zakończeniu spektaklu.
Poza tym realizowane będą stałe działania edukacyjne Teatru, w których uczestniczyć mogą
dzieci, młodzież i dorośli - osoby niepełnosprawne ruchowo, niedowidzące jak i o lekkim
upośledzeniu

umysłowym.

Wszystkie

zadania

będą

realizowane

przez

specjalistę

do spraw edukacji przy koniecznej współpracy osób – opiekunów grup.
1) Warsztaty

zainspirowane

spektaklami

z

repertuaru

Teatru

Ateneum.

Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni dla działań teatralnych związanych
z tematem i problematyką przedstawienia oraz umożliwienie uczestnikom dzielenia
się doświadczeniami związanymi z jego odbiorem – na przykład rozmowy o tym, co było
ważne, co ich dotknęło, co zapamiętają na dłużej.
2) Warsztaty w ramach cyklu „Teatr da się lubić!”
Cykl warsztatów, który ma na celu przybliżanie swoistego języka teatru poprzez twórcze
gry i zabawy. Zajęcia są realizowane w formie interaktywnej i nastawione na praktyczne
aspekty warsztatu teatralnego.
3) Spacerownik teatralny – rodzinny spacer po kilku teatralnych miejscach Katowic, pełen
interaktywnych gier i zabaw.
4) Konkurs „Teatr to…”, w ramach którego dzieci, młodzież i dorośli tworzą plakaty –
ich refleksje na temat sztuki teatru. Prace nadesłane w tym konkursie zostaną
zaprezentowane w na wystawie w przestrzeni publicznej.
Realizator:
- Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział Kultury, planowane wydatki na kwotę 11 250,00 zł (dz.921, r. 92106).
4) Muzeum Historii Katowic, ulica Szafranka 9. Projekty, które Muzeum planuje realizować
w 2020 r. w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Wystawy czasowe z pracami plastycznymi uczniów szkół specjalnych-

Szkoły

Podstawowej numer 61 imienia Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach (miejsce
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realizacji: Muzeum Historii Katowic przy ulicy Księdza J. Szafranka 9) oraz
Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego ( miejsce realizacji: Muzeum
Historii Katowic przy ulicy Księdza J. Szafranka 9).
b) Lekcje muzealne ( miejsce realizacji: Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii
Katowic w Nikiszowcu przy ulicy Rymarskiej 4)- w zajęciach mogą brać udział zarówno
osoby niepełnosprawne ruchowo, jak i o lekkim upośledzeniu umysłowym; lekcje
prowadzone są we wnętrzach muzealnych w otoczeniu obiektów na wystawach stałych
i czasowych, tym samym osoby z dysfunkcjami przebywają w nowym środowiskuw instytucji kultury, przyjaznej dla nich o dostarczającej im pozytywnych emocji.
c) Warsztaty graficzne i artystyczne (miejsce realizacji: Oddział Muzeum Historii Dział
Grafiki imienia Pawła Stellera- ulicy Kościuszki 47)- warsztaty graficzne- inspirowane
twórczością Pawła Stellera- styroduroryt, linoryt, warsztaty artystyczne- inspirowane
wystawami czasowymi.
d) Lekcja muzealna „Paweł Steller- katowiczanin z wyboru” (miejsce realizacji: Oddział
Muzeum Historii Dział Grafiki imienia Pawła Stellera- ulicy Kościuszki 47)- w zajęciach
z grafiki warsztatowej mogą brać udział osoby z dysfunkcją intelektualną. Sposób
ich opracowania jest tak dostosowany programowo, aby mogły uczestniczyć w nich
zarówno dzieci jak i dorośli. Zajęcia prowadzone są na wystawach: stałej oraz czasowych.
e) Warsztaty teatralne i scenograficzne ( miejsce realizacji: Dział Teatralno- Filmowy Oddział
Muzeum Historii Katowic przy ulicy Kopernika 11).
f) Lekcja muzealna „Teatr od kulis” (miejsce realizacji: Dział Teatralno-Filmowy Oddział
Muzeum Historii Katowic przy ulicy Kopernika 11) - to aktywizacja dzieci
niepełnosprawnych, umacnianie więzi społecznych oraz integracja z rówieżnikami
za sprawą wspólnych działań na płaszczyźnie zajęć artystycznych. Ze względu na warunki
infrastrukturalne proponowane zajęcia skierowane są do dzieci o lekkim upośledzeniu
fizycznym i umysłowym (na przykład dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z zespołem
Downa

oraz

rozpoznanym ADHD).

Realizowane

zadania

będą

dostosowane

do predyspozycji psychoruchowych uczestników zajęć.
Realizator:
- Muzeum Historii Katowic.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

15 000,00 zł (dz.921,r.92118).
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5) Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Plac Wolności 12a.
Planowane przez Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” zadania do realizacji
w 2020 roku to dwa koncerty w domach pomocy społecznej.
Zaplanowane koncerty będą wolne od opłaty i odbędą się w obiektach przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych. Dedykowane szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym.
Zostaną ujęte również w ramach programu „Katowicki Senior w Mieście”.
Realizator:
- Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę 22 400,00 zł
(dz.921,r.92108).
6) Miejski Dom Kultury „Ligota”, ulica Franciszkańska 33.
Warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych, które będą się odbywać w okresie do stycznia
do grudnia 2020.
Warsztaty będą się odbywały raz w miesiącu- liczba uczestników warsztatów do 20 osób.
Warsztaty mają charakter zajęć plastycznych z elementami dramy, muzycznych i ruchowych.
Celem warsztatów jest twórczy rozwój osób niepełnosprawnych, arteterapia, wspólne
odnajdywanie środków wyrazu twórczego i emocjonalnego, integracja z grupą i współpraca
ze sobą, rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, umiejętności kreacji i wzajemne uwrażliwienie
oraz otwarcie się na siebie.
a) Zajęcia plastyczne- prace wykonywane na dużych formatach, techniki rysunkowe
i przestrzenne, powstające w zespołach 4-6 osobowych, nauka komunikacji twórczej
i współdziałania koncepcyjnego w grupie, łączenie prac plastycznych z muzyką
(interpretacja wizualna utworów muzycznych), zajęcia plastyczne przestrzennerobienie form z kartonów, plasteliny, mas samoutwardzalnych, znalezionych darów
natury jak kamienie, drewno, liście, monotypia- odkrywanie kształtów i form, drama
w sztukach plastycznych, ćwiczenia integracyjne.
b) Zajęcia muzyczne: warsztaty- „Rodzinne śląskie śpiewanie”- w czasie warsztatów
wykonawcy- uczniowie i ich opiekunowie, nauczyciele- wykonają śląskie pieśni
tradycyjne

przy

akompaniamencie

gitary

i

instrumentów

klawiszowych

oraz perkusyjnych, integracja poprzez śpiew.
c) Zajęcia ruchowo- muzyczne- warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli
twórczo popracować nad ruchem i głosem.
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Miejski Dom Kultury „Ligota” zapewnia wszystkie materiały i opiekę instruktora
prowadzącego.
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Ligota”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę 2 900,00 zł
(dz.921,r.92109).
7) Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie”, ulica Markiefki 44a.
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w 2020 r. planuje organizację następujących
zadań związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Pokaz

talentów

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej,

organizowany

we współpracy ze Szkołą Podstawową numer 39 imienia Jana Pawła II Specjalną
w Katowicach,
2. XII edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
pod nazwa: „Podróż moich marzeń”.
Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oferty Miejskiego Domu Kultury ,,Bogucice
– Zawodzie” ze względu na windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, salę
widowiskową usytuowaną na parterze w budynku Działu „Bogucice”, schodołaz dla potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz salę widowiskową usytuowaną na parterze w budynku Działu
„Zawodzie”.
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

1 300,00 zł (dz.921,r.92109).
8) Miejski Dom Kultury „Południe”, ulica Boya Żeleńskiego 83.
Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach planuje w 2020 r. organizację następujących
przedsięwzięć związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Integracyjny plener malarski „Zarzeczańskie obrazki” w Katowicach - Zarzeczu.
W plenerze wezmą udział między innymi dzieci niepełnosprawne ze Szkoły Podstawowej
numer 21 z oddziałami integracyjnymi.
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2. Impreza integracyjna „Święto pieczenia kartofla” w Katowicach - Zarzeczu. Impreza
organizowana wspólnie ze Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie".
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Południe”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

5 500,00 zł (dz.921,r.92109).
9) Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ulica Generała Hallera 28
Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” w Katowicach w 3 obiektach w roku 2020
będzie współorganizował następujące imprezy:
1. „Twórczość Bez Barier” – Festiwal Twórczości Teatralno – Plastycznej Dzieci
i Młodzieży.
2. Zabawa Karnawałowa dla Szkoły Podstawowej numer 55 Specjalnej w Katowicach.
3. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Ponadto organizowane będą wydarzenia dla mieszkańców Katowic, w których udział mogą
wziąć także osoby niepełnosprawne. Należą do nich:
a) Konkurs „Szopienicki Talent”,
b) Dni Szopienic, Święto Giszowca,
c) Dzień Rodzica (współorganizowany ze Świetlicą Środowiskową),
d) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych imienia Pawła
Wróbla,
e) Imprezy okolicznościowe, na przykład Dzień Dziecka, Spotkanie z Mikołajem.
f) Koncerty umuzykalniające,
g) Bale, zabawy i spotkania integracyjne podopiecznych Fundacji „Iskierka” oraz Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego imienia Marii Trzcińskiej –
Fajfrowskiej.
Powyższe działania podjęte zostaną we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych: Zespoły Szkół Specjalnych w Katowicach numer 6, 10 i 11, Warsztaty
Terapii Zajęciowej "PROMYK", Fundacja „Iskierka”, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczy imienia Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej, Stowarzyszenie „Siódemka”,
Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, Kluby Seniora.
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Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

600,00 zł (dz.921,r.92109).
10) Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ulica Grażyńskiego 47.
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych planowane w 2020 r. przez Miejski Dom Kultury
„Koszutka”:
1. Razem możemy więcej- warsztaty artystyczno-twórcze i ruchowe organizowane
w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” ulica Grażyńskiego 47, które pozwolą
na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Kierowane będą
do osób o lekkim upośledzeniu fizycznym i umysłowym. Realizowany projekt będzie
dostosowany do predyspozycji psychoruchowych uczestników zajęć.
2. Wyjdźmy poza ramy- organizacja wernisażu i wystawy prac osób niepełnosprawnych
w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. W ramach wernisażu
przewidziany jest także program artystyczny oraz poczęstunek. To swoiste promowanie
i prezentowanie twórczości artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych. Często
dorosłe osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami umysłowymi i fizycznymi nie mają
możliwości uczestnictwa w konkursach- to wydarzenie pozwoli im na pokazanieniejednokrotnie – unikatowych dzieł sztuki.
3. VI Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.Sz.O.N.- celem Przeglądu
jest stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności dzieciom,
młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym uzdolnionym tanecznie, muzycznie i aktorsko,
integracja środowiska osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń między
terapeutami, opiekunami i trenerami oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych. Uczestniczą w nim zespołu z Ośrodków Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczych,

Środowiskowych

Domów

Samopomocy,

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej, Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Stowarzyszeń
na rzecz osób niepełnosprawnych z całego województwa śląskiego chcąc zaprezentować
swoje talenty wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne, taneczne i teatralne.
Przegląd co roku jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Chcąc
wykorzystać niezwykły potencjał i energie uczestników Przeglądu planuje się w 2020 roku
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poszerzyć przedsięwzięcie o dodatkowe warsztaty, pokazy i nowatorskie działania poprzez
nawiązanie współpracy ze studentami Uniwersytetu Śląskiego.
4. Dni Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi- chcąc wzmocnić kształtowanie
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych zaplanowano organizację „Dnia
integracji” z osobami niepełnosprawnymi zapraszając do współtworzenia wydarzenia
organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które swoim doświadczeniem
i zasobami wzbogacą i urozmaicą działania. W planach jest przeprowadzenie warsztatów,
pokazów oraz prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych okolicznym szkołom,
przedszkolom i mieszkańcom.
Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oferty Miejskiego Domu Kultury
„Koszutka” oraz Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” ze względu na podjazd
dla wózków oraz salę widowiskową usytuowaną na parterze budynku.
Realizator:
- Miejski Dom Kultury „Koszutka”.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

8 000,00zł (dz.921,r.92109).
11) Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Kossutha 11,
Biblioteka w 2020 r. zamierza kontynuować ubiegłoroczne działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami oraz nawiązać współpracę z kolejnymi instytucjami oraz
organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach planowanych
propozycji Biblioteka planuje następujące działania:
1. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych – organizowanie w 2020 r. wystaw
i spotkań z twórcami niepełnosprawnymi:
- Witryna artystyczna – prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych.
- Witryna poetycka – prezentacja dorobku piśmienniczego osób niepełnosprawnych.
- Nie-zwykli – realizowany od 2017 r. cykl spotkań z osobami, które mimo różnych dysfunkcji
i trudności życiowych, prowadzą aktywny tryb życia, odnosząc sukcesy na wielu jego
płaszczyznach ( podróżując, pisząc książki, działając na rzecz innych).
2. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie – spotkania o zasięgu miejskim
organizowane w związku ze świętami oraz dniami szczególnymi, między innymi
Międzynarodowy Dzień Białej Laski – impreza poświęcona osobom niewidomym
i niedowidzącym, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – imprezy organizowane
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między innymi dla podopiecznych Dziennych i Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej
oraz ekspozycja książek których bohaterami są osoby niepełnosprawne, dotyczących
niepełnosprawności, będących wspomnieniami osób chorych.
3. Spotkania integracyjne organizowane we współpracy z

instytucjami edukacyjnymi

i opiekuńczymi – Miejska Biblioteka Publiczna będzie kontynuować współpracę z wieloma
instytucjami, takimi jak: Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Karolinka”,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Bogucice-Zawodzie, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”, Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszenie „Przystań”, Świetlica Środowiskowa świetej
Agaty, Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowe „Odrodzenie”, Klub Seniora „Zakątek”,
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” oraz ze Środowiskowymi Domami Samopomocy
dla Niepełnosprawnych, Rodzinnymi Domami Pomocy Społecznej oraz Szkołami
i Przedszkolami, które posiadają oddziały lub klasy integracyjne, a także z Polskim
Towarzystwem Głuchoniewidomych- Jednostka Śląska, Fundacja Transgresja w Katowicach.
We współpracy z Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym „Odrodzenie” Filia numer 10 będzie
nadal organizować dla pacjentów zajęcia integracyjne. Na oddziałach szpitalnych
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Filia numer 38 przeprowadzi imprezy edukacyjne.
W czerwcu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zorganizuje 8 edycję
przedsięwzięcia

o

nazwie

Żywa

Biblioteka/Human

Library

Katowice

Zmierz

się z uprzedzeniami – podczas którego będzie można spotkać się i porozmawiać z osobami
dotkniętymi dyskryminacją i wykluczeniem ze względu między innymi na niepełnosprawność.
4. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych.
Filia numer 1 – regularne spotkania z cyklu Nie-zwykli; spotkania z czytelnikami niewidomymi
i niedowidzącymi w Oddziale Książki Mówionej, podczas których czytelnicy zapoznawani
są z Czytakami oraz innym sprzętem umożliwiającym korzystanie z dóbr kultury przez osoby
niepełnosprawne.
Filia numer 3 – comiesięczne literacko-artystyczne spotkania oraz koncerty umuzykalniające
dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych.
Filia numer 5 Młodzieżowa – Czytanie jak fruwanie – głośne czytanie dzieciom z Miejskiego
Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym numer 15.
Filia numer 10 - Głośne czytanie połączone z zabawami aktywizującymi i plastycznymi
dla dzieci niedosłyszących z Miejskiego Przedszkola numer 93 oraz dla dzieci z Centrum
Rehabilitacyjno-Oświatowego „Odrodzenie” w Katowicach.
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Filia numer 11 – Czytanie jak fruwanie – głośne czytanie dzieciom z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach oraz prezentacje
ich twórczości artystycznej, spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej numer 36 w Katowicach, tematyczne imprezy dla podopiecznych
Dziennego Domu Pomocy Społecznej numer 6 w Katowicach wraz z prezentacją ich twórczości
artystycznej.
Filia numer 14 – cykl zajęć literacko-artystycznych dla uczniów z oddziału dla dzieci
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej numer 66, comiesięczne spotkania integracyjne
dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach, promowanie
twórczości artystycznej osób z wyżej wymienionych. placówek.
Filia numer 17 – Czytanie jak fruwanie – comiesięczne głośne czytanie bajek dzieciom
z Miejskiego Przedszkola numer 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach oraz
cokwartalne spotkania dla dzieci z Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne, warsztaty
literacko-artystyczne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 47 z Oddziałami
Integracyjnymi w Katowicach oraz dzieci z CRDBK, warsztaty dla niepełnosprawnych
dorosłych podopiecznych Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT.
Filia numer 20 – spotkania integracyjne i literackie dla podopiecznych Placówki 25 i Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Filia numer 21 – odbywające się dwa razy w miesiącu spotkania plastyczno-literackie dla dzieci
ze Szkoły Specjalnej numer 7 w Katowicach.
Filia numer 25 – organizowane co dwa miesiące spotkania: integracyjne dla podopiecznych
Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin „Przystań” oraz
Katowickiego

Stowarzyszenia

Na

Rzecz

Osób

Starszych,

Niepełnosprawnych

i Oczekujących Wsparcia „Opoka”, spotkania integracyjne i lekcje biblioteczne dla dzieci
z Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla Dzieci Niepełnosprawnych –
Centrum Rozwoju Dziecka oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej numer 60 Specjalnej
w Katowicach.
Filia numer 26 - Biblioterapia dla dzieci – zajęcia dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej
świętej Agaty.
Filia numer 32 - Spotkanie z książką – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Specjalnego Punktu
Przedszkolnego dla dzieci z autyzmem.
5. Zakup zbiorów dla osób niewidomych i niedowidzących do Oddziału Książki Mówionej
w Filii numer 1.
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6. Wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach świadczą usługę dostarczania
do domu książek i audiobooków osobom chorym i niepełnosprawnym, dla których niemożliwa
jest osobista wizyta w Bibliotece.
Realizator:
- Miejska Biblioteka Publiczna.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział

Kultury

Urzędu

Miasta

Katowice,

planowane

wydatki

na

kwotę

9 000,00 zł (dz. 921, r. 92116).
12) Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, ulica 3 Maja 7.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice w ramach zadań własnych dofinansowuje imprezy
kulturalne organizowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Środki finansowe przekazywane na ten cel będą realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb,
związanych z organizacją koncertów, festynów integracyjnych, wystaw i innych projektów
kulturalnych.
Realizator:
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice planowane wydatki w ramach bieżącej działalności.
13) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów
technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób
niepełnosprawnych.
Realizator:
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice,
- Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Rozwoju Miasta we współpracy
z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych, planowane wydatki
w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice oraz Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta Katowice.
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6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba imprez kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury dostępnych
dla osób niepełnosprawnych,
2) liczba imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto
Katowice.
PROJEKT 11.
ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymagająca pomocy
osób drugich w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych ma prawo do korzystania
z odpowiednich form opieki i wsparcia.
2. Cel:
Utrzymanie

osób

niepełnosprawnych

wymagających

opieki

jak

najdłużej

w środowisku zamieszkania, a w przypadku braku takiej możliwości zapewnienie
im całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia.
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym i starszym w dziennych domach pomocy
społecznej, mieszkaniach chronionych, rodzinnym domu pomocy oraz w postaci usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
świadczącymi usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzinny dom pomocy oraz prowadzenie
mieszkań chronionych w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (Dział
2, Rozdział 10).
Realizatorzy:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi
i Rodzinny Dom Pomocy.
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (prowadzenie mieszkań chronionych).
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
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Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
8 869 718,00 * zł, w tym: 8 202 838,00 ( dz. 852, r. 85228 WG), 357 572,00 zł
(dz. 852, r. 85228 ZG), 309 308,00 zł (dz. 852, r. 85202 WG)
*dotyczy usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz Rodzinnego Domu Pomocy.
2) Dalsze wspieranie przez Miasto Katowice, w formie dotacji, poradnictwa specjalistycznego
na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych wymagających opieki, świadczonego
przez organizacje pozarządowe (Dział 2, Rozdział 10).
Realizatorzy:
- organizacje pozarządowe,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach od kwietnia 2017 w zakresie prowadzenia
Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki na kwotę
61 048,00 zł (dz. 853. r. 85395, WG) oraz 4 517 226,00 zł (dz. 852, r. 85203, WG).
3) Kontynuowanie programu wolontaryjnego "Słonecznik" oraz promocja programu
za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych, w tym między innymi strony internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, strony internetowej katowice.eu,
portalu społecznościowego facebook.pl, katowickiego informacyjnego serwisu SMS-owego
(KISS); dystrybucji materiałów promocyjnych w bibliotekach, miejskich domach kultury,
biurach karier śląskich uczelni oraz aktywizację środowiska lokalnego w celu włączenia
większej liczby wolontariuszy do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania na 2020 rok.
Dysponent:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki w ramach
działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba prowadzonych miejsc w dziennych domach pomocy społecznej,
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2) liczba prowadzonych miejsc w mieszkaniach chronionych,
3) liczba prowadzonych miejsc w rodzinnym domu pomocy,
4) liczba osób korzystających z Klubów Seniora prowadzonych przez organizacje
pozarządowe,
5) liczba

osób

niepełnosprawnych,

starszych

objętych

usługami

opiekuńczymi,

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z dziennych domów pomocy
społecznej,
7) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z mieszkań chronionych,
8) liczba osób niepełnosprawnych, starszych korzystających z rodzinnego domu pomocy,
9) liczba wolontariuszy wspomagających osoby niepełnosprawne wymagające opieki.
PROJEKT 12.
UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPORCIE I TURYSTYCE.
1. Założenie:
Osoba niepełnosprawna ma prawo do uczestnictwa w sporcie i turystyce odpowiednio do swych
zainteresowań i potrzeb.
2. Cel:
Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków
do uczestnictwa w sporcie i turystyce osobom niepełnosprawnym. Przeciwdziałanie izolacji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im dostępu do imprez sportowych
i turystycznych.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze sportowym
i turystycznym oraz przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Dofinansowanie

szkolenia

i

współfinansowanie

rekreacji

oraz

dzieci

i

młodzieży
organizacji

w

dziedzinie

imprez

o

sportu,

turystyki

charakterze

sportowo

-rekreacyjnym.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Katowicach.
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Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki w ramach działalności
bieżącej.
2) Dotacje dla stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne.
Realizator:
- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok.
Dysponent:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, planowane wydatki w ramach działalności
bieżącej.
3) Organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych: Bieg Uliczny imienia
Wojciecha Korfantego.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, planowane wydatki na kwotę 40 771,00 zł
( r. 92605 §4110, § 4120, § 4170, §4210, § 4220, §4300).
4) Organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych: Rekreacyjny Rajd
Rowerowy.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, planowane wydatki na kwotę 52 076,00 zł
( r. 92605 §4110, § 4120, § 4170, § 4190, §4210, § 4220, §4300).
5) Opiniowanie opracowywanych koncepcji i wytycznych do projektowania oraz projektów
technicznych remontów i inwestycji miejskich pod kątem dostępności do osób
niepełnosprawnych.
Realizator:
- Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice ,
- Wydział Rozwoju Miasta,
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- Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem
Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, planowane wydatki w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, w zakresie projektów inwestycyjnych Wydział
Inwestycji Urzędu Miasta Katowice.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych skierowana tylko dla osób
niepełnosprawnych dofinansowanych przez Miasto Katowice,
2) liczba

imprez

sportowych,

rekreacyjnych

i

turystycznych

ogólnodostępnych,

w tym również dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanych przez Miasto Katowice,
3) liczba osób niepełnosprawnych biorąca udział w zorganizowanych imprezach.
PROJEKT 13.
PROGRAMY
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
I
ZAWODOWEJ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.
1. Założenie:
Zapewnienie

profesjonalnego

wsparcia

poprzez

asystentów

osobistych

osób

niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych, wsparcie rodziców odciążając
ich w całodziennej opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, zapewniając im opiekę
wytchnieniową.
Zapewnienie profesjonalnych usług asystenta, mające na celu pomoc pełnoletnim osobom
niepełnosprawnym

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności

w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Aktywność osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym ma istotny wpływ na ich sytuację
społeczną,

zdrowotną

i

zawodową.

Wsparcie

osób

niepełnosprawnych

powinno

w perspektywie długofalowej prowadzić do pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym
oraz do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Założeniem podejmowanych działań
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jest jak najszersze oddziaływanie na lokalne i regionalne instytucje, organizacje, firmy i grupy
nieformalne, które mogą przyczynić się do możliwie najpełniejszego udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz do wzrostu zrozumienia mieszkańców Katowic
dla ich problemów.
Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez prowadzenie
mieszkania treningowego i chronionego oraz realizowanie usług asystenta rodziny, pedagoga
i terapeuty.
2. Cel:
Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu
niewystarczającego

metodycznego

wsparcia

dla

opiekunów

faktycznych

osób

niesamodzielnych i niepełnosprawnych, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu,
który

uwzględni

indywidualne

potrzeby

i

możliwości

wsparcia

tych

osób.

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób
niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, daje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy
asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym. Powoduje to ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby
niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa
do niezależnego życia oraz przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
oraz wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych, umożliwia osobom niepełnosprawnym
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację społeczną
i

zawodową

oraz

zaprezentowanie

pozytywnego

obrazu

osób

niepełnosprawnych

i ich problemów wśród mieszkańców Katowic.
Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic, w tym na rzecz
rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz osób niepełnosprawnych,
w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi
i ze spektrum autyzmu, który wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im skorzystania z usług
społecznych to jest usług asystenta rodziny, usług terapeutycznych, poradnictwa
pedagogicznego oraz mieszkania treningowego i chronionego.
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3. Stan planowany do osiągnięcia:
Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie
zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności.
Działania te mają za zadanie niwelowanie problemów osób z głęboką niepełnosprawnością
co powoduje największe wykluczenie tej grupy z życia społecznego jak również prowadzić
do opieki wytchnieniowej rodziców.
Działanie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w środowisku zamieszkania
osób niepełnosprawnych minimalizuje koszty, co pozwala objąć pomocą zdecydowanie
większą liczbę potrzebujących osób, ale też zarazem pozwala na zwiększenie poziomu
samodzielności i niezależności. Poprawa dostępności usług asystenta powinna przyczynić
się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego
i samodzielnego

trybu

życia

oraz

dążenie

do

poprawy

funkcjonowania

osób

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Poprawa warunków umożliwiających osobom
niepełnosprawnym maksymalne wykorzystanie zdolności i możliwości dla osiągnięcia
jak największej życiowej samodzielności i aktywności.
Wzmocnienie

aktywności

osób

niepełnosprawnych

w

życiu

publicznym,

wzrost

zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz konsolidacja środowiska osób
niepełnosprawnych i ich rodzin i zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców Katowic
na ich problemy. Poprawa warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym
maksymalne wykorzystanie zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej
samodzielności i aktywności. Wzrost kompetencji wychowawczych wśród rodzin
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – I etap” realizowany
w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałania 9.1 Aktywna integracja,
9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT. Realizacja
programu na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego lokalnych
społeczności, w tym osób niepełnosprawnych uwzględniającego specyfikę terytorium
i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc
i

wolontariat,

środowiskowych,

prozatrudnieniowych,

edukacyjnych,

kulturalnych,

jako oferowanych, jako wsparcie uzupełniające, to jest:
a) Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych – realizator Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach,
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b) Punkt Poradnictwa i Informacji – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach,
c) Wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym – realizator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
d) Wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych –
realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
e) Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – realizator Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach,
f) Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością - realizator Fundacja Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki,
g) Działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON - realizator
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława
Kostki,
h) Trener pracy ON - realizator Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
imienia Świętego Stanisława Kostki,
i) Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych ON - realizator Fundacja Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia Świętego Stanisława Kostki.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 674 961,00 zł (dz.853, r. 85395).
2) „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych- II etap” projekt planowany
do realizacji w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla poddziałania 9.2 Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –
ZIT. Realizacja usług społecznych.
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Usługi wytchnieniowe,
b) Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
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Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 493 712,00 zł (dz.853, r. 85395).
3) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” program planowany do realizacji w ramach
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- edycja 2019-2020.
Działania podejmowane w ramach projektu:
a) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
355 429,00 zł.
4) „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – II etap” realizowany w ramach
osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
Działania podejmowane w ramach projektu realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach:
a) Mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
b) Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością,
c) Wsparcie rodziny,
d) Remont, adaptacja i zakup wyposażenia nowopowstałego mieszkania chronionego.
Realizator:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Źródła finansowania zadania na 2020 r.
Dysponent:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, planowane wydatki na kwotę
1 165 757,00 zł (dz. 853, r. 85395).
5. Koordynator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie,
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2) liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej,
3) liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych
lub organizacje pozarządowe,
4) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie,
5) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu,
6) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
7) liczba wspartych miejsc w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu,
8) liczba osób z orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
którym zostaną przyznane usługi asystenckie,
9) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
10) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
w postaci mieszkań chronionych i wspomagających w programie,
11) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie,
12) liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu,
13) liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy
zastępczej istniejących po zakończeniu projektu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/434/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ IV
PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I
ZATRUDNIANIA
ORAZ
PRZESTRZEGANIA
PRAW
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
PROJEKTY DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2020 ROKU
REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY.
PROJEKT 1.
POŚREDNICTWO PRACY.
1. Założenie:
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom usług pośrednictwa pracy.
2. Cel:
− Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
− Świadczenie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Nawiązywanie współpracy z pracodawcami z otwartego rynku pracy oraz chronionego
rynku pracy.
Realizator:
- pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego.
2) Przedstawianie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy propozycji
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Realizator:
- pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego pełniący
funkcję doradcy klienta indywidualnego.
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3) Oferowanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości
innych form pomocy w sytuacji braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
Realizator:
- pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego pełniący
funkcję doradcy klienta indywidualnego.
4) Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób niepełnosprawnych z potencjalnymi
pracodawcami w ramach giełd pracy.
Realizator:
- pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego.
Źródła finansowania zadań od 1 do 4 na 2020 rok:
Dysponent:
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba ofert pracy,
2) liczba podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne.
PROJEKT 2.
PORADNICTWO ZAWODOWE.
1.

Założenie:

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej poprzez
świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego.
2. Cel:
Przygotowanie osób niepełnosprawnych do uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.
3.Stan planowany do osiągnięcia:
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w wyniku działań w ramach usług
poradnictwa zawodowego.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Udzielanie osobom niepełnosprawnym porad zawodowych i informacji zawodowych.
Realizator:
- Doradca zawodowy.
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2) Świadczenie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów na wolne miejsce pracy spośród
zarejestrowanych niepełnosprawnych.
Realizator:
- Doradca zawodowy.
Źródła finansowania zadań 1-2 na 2020 rok:
Dysponent:
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, planowane wydatki w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych,
2) liczba osób objętych usługami poradnictwa zawodowego.
PROJEKT 3.
INSTRUMENTY RYNKU PRACY.
1. Założenie:
Wspieranie podstawowych usług rynku pracy.
2. Cel:
Finansowanie aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Wykorzystanie subsydiowanych form pomocy w zakresie wspierania zatrudnienia osób
niepełnosprawnych:
a) przyznanie jednorazowo środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Realizator:
- Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
i rozliczanie środków finansowanych przeznaczonych na realizację zadań w ramach
Projektu 3.
Źródła finansowania na 2020 rok:
Dysponent:
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 260 000,00 zł (dz. 853 r. 85333).
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5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba osób, które skorzystały z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej,
2) kwota wydatkowanych środków finansowanych przeznaczonych na subsydiowane formy
zatrudnienia.
PROJEKT 4.
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W ZAKRESIE REHABILITACJI
ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Założenie:
Wspieranie osób z niepełnosprawnością w przygotowaniu się do lepszego radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.
2. Cel:.
Promocja programów realizowanych przez partnerów rynku pracy z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej skierowanych do osób niepełnosprawnych.
3. Stan planowany do osiągnięcia:
Umożliwienie

osobom

niepełnosprawnym

pozostającym

bez

zatrudnienia

udziału

w działaniach zaplanowanych w ramach programów realizowanych przez partnerów rynku
pracy.
4. Zadania do realizacji w 2020 roku, realizatorzy:
1) Rozpowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych informacji o programach realizowanych
przez partnerów rynku pracy.
Realizator:
Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za aktywizację zawodową zarejestrowanych osób,
w tym osób niepełnosprawnych.
2)

Udzielenie partnerom rynku pracy pomocy w naborze uczestników do realizowanych

programów.
Realizator:
Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za aktywizację zawodową zarejestrowanych osób,
w tym osób niepełnosprawnych.
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Źródła finansowania zadania na 2020 rok:
Dysponent:
partner rynku pracy realizujący program z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
skierowanych do osób niepełnosprawnych, w ramach działalności bieżącej.
5. Koordynator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przy współpracy
z innymi partnerami rynku pracy.
6. Ocena efektywności-wskaźniki:
1) liczba projektów o realizacji których zarejestrowane osoby niepełnosprawne zostały
poinformowane.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/434/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ V
PODSUMOWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMU W 2020 ROKU.
Wysokość planowanych wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych
w „Miejskim programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice
bez barier” w 2020 roku.
Projekt 1
Poradnictwo specjalistyczne, w tym interwencja kryzysowa.

40 832,00 zł

Projekt 2
Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-6 lat)
i kształcenie specjalne.

42 131 608,00 zł

Projekt 3
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

74 599 881,00 zł

Projekt 4
Transport uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

6 395 437,00 zł

Projekt 5
Rehabilitacja społeczna i lecznicza dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

8 850 009,00 zł

Projekt 6
Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji
w formie dofinansowania ze środków PFRON do różnych
świadczeń.

2 150 000,00 zł

Projekt 7
Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

400 000,00 zł

Projekt 8
Dostosowanie komunikacji i transportu zbiorowego do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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Projekt 9
Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych,
w komunikowaniu się w obiektach użyteczności publicznej.

175 000,00 zł

Projekt 10
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym
i artystycznym.

144 350,00 zł

Projekt 11
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym.

13 447 992,00 zł

Projekt 12
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w sporcie i turystyce.

92 847,00 zł

Projekt 13
Programy Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych finansowane ze środków zewnętrznych.

2 689 859,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy
Program działań w zakresie rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

260 000,00 zł

SUMA

153 911 745,00 zł
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